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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  141209 

Nab-paklitaxel (Abraxane) i kombination med gemcitabin som 
första linjens behandling av metastaserad pankreascancer.  

 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom i maj 2014 från överläkare Charlotte Bratthäll, Onkologiska kliniken och 
strålningsfysik, Länssjukhuset i Kalmar. Ett preliminärt utlåtande, som bygger på en 4-
länsrapport från december 2013 (1), bordlades vid mötet 140908 i väntan på en nationell 
rekommendation. Beslut fattades vid expertgruppens möte 141209. 

 

Bakgrund 

Behandlingsresultaten vid metastaserad pankreascancer är mycket dåliga. En bidragande 
orsak kan vara att tumörerna omges av ett kraftigt bindvävsstroma med ökat interstitiellt tryck 
i tumören som följd, vilket kan försvåra läkemedelspenetrationen in till tumörcellerna. 
Standardbehandling har länge varit gemcitabin, som vid inoperabel sjukdom förlänger 
medianöverlevnaden med några månader. Abraxane är albuminbundet paklitaxel i form av 
nanopartiklar. Medlet togs fram av Celgene för att undvika Cremophor EL, det lösningsmedel 
som används för konventionellt paklitaxel och som kan orsaka allergiska reaktioner, vilket 
nödvändiggör förbehandling med steroid och antihistamin. Med Abraxane behövs inte detta 
och medlet kan ges snabbare än konventionellt paklitaxel. I blodet dissocierar nanopartiklarna 
till enskilda albumin-paklitaxel- komplex med en diameter kring 10 nm. Det finns 
indikationer på att albuminbindningen ger ett ökat paklitaxelupptag i tumörcellerna jämfört 
med konventionellt paklitaxel genom att det binds till en stromakomponent (2, 3).  En annan 
behandling som visat förlängd överlevnad jämfört med gemcitabin enbart är kombinationen 
oxaliplatin, 5-FU, leukovorin och irinotekan (FOLFIRINOX) men till priset av svåra 
biverkningar varför den inte blivit standardbehandling (4) utan endast ges till förhållandevis 
friska individer 

Abraxane i kombination med gemcitabin godkändes för första linjens behandling av 
metastaserad pankreascancer (adenocarcinom) av FDA 2013 och av EMA i januari 2014. Den 
rekommenderade dosen är 125 mg/m2 intravenöst en gång i veckan under tre veckor följt av 
en veckas uppehåll innan start av nästa kur.  Gemcitabin ges i dosen 1000 mg/m2 med samma 
schema som Abraxane. Abraxane är tidigare godkänt för andra linjens behandling av 
metastaserad bröstcancer både i USA och Europa och i USA även för icke-småcellig 
lungcancer i kombination med karboplatin, i båda fallen med annan dosering än vid 
pankreascancer. 
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Underlag för bedömningen 

En fas I/II studie på tidigare obehandlade patienter med metastaserad pankreascancer 
definierade den nu aktuella doseringen (5). Godkännandet vid pankreascancer baseras främst 
på en öppen, randomiserad fas 3-studie (MPACT) i vilken Abraxane + gemcitabin jämfördes 
med gemcitabin enbart (6). 861 patienter i gott allmäntillstånd randomiserades. Överlevnaden 
i kombinationsgruppen var 8,5 månader (median) jämfört med 6,7 månader i kontrollgruppen. 
Efter ett år levde 35 % av patienterna i kombinationsgruppen jämfört med 22 % i 
kontrollguppen. Objektiv respons noterades hos 23 % respektive 7 % av patienterna. 
Patienterna i kombinationsgruppen behandlades under 3, 9 månader (median, range 0,1 – 
21,9) jämfört med 2,8 månader (median, range 0,1 – 21,5) i gemcitabingruppen. 71 % av alla 
Abraxane-behandlingar gavs i full dos. 

 

 

En uppdaterad överlevnadsanalys har rapporterats vid kongress (8) i vilken skillnaden i 
totalöverlevnad till kombinationens fördel ökat till 2,1 månader (p<0.001). 

I brev till Editor (7) har kritik framförts mot presentationen av den pivotala studien där man 
anser att den är alltför positiv mot bakgrund av den modesta effekten och ökade 
biverkningarna med kombinationen. 



  3

 

Biverkningar 

Frekvensen av vanliga biverkningar i den pivotala fas 3-studien ges i tabellen nedan. 
Blodbiverkningar, perifer neuropati och trötthet var vanligare i kombinationsgruppen jämfört 
med enbart gemcitabin. 

 

 

Behandlingskostnad 

Antalet nya fall av pankreascancer i regionen är ca 150. Enligt anmälan kan ca 70 av dessa bli 
aktuella för behandling med Abraxane i kombination med gemcitabin. Enligt de experter TLV 
anlitat i sin utvärdering antas ca 300 patienter per år nationellt kunna bli aktuella för denna 
behandling. Det skulle i så fall motsvara ca 30 patienter per år i regionen. 

Enligt TLV´s uträkning, baserat på listpriser blir den totala läkemedelskostnaden för 
Abraxane + gemcitabin ungefär 121 000 kronor per patient medan kostnaden för monoterapi 
med gemcitabin hamnar på ungefär 20 000 kronor. I sydöstra sjukvårdsregionen är gemcitabin 
upphandlat med mycket stor rabatt mot listpriset vilket innebär att läkemedelskostnaden för 
gemcitabin är klart lägre.  
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Kostnaden per vunnet QALY för Abraxane i kombination med gemcitabin bedöms av TLV 
vara 1 400 000 kronor jämfört med enbart gemcitabin (9). I diskussioner med NLT-gruppen 
vid SKL har företaget erbjudit ett rabatterat pris vilket innebär att kostnaden per QALY 
bedöms hamna inom en för landstingen acceptabel nivå. Detta tillsammans med sjukdomens 
mycket höga svårighetsgrad gör att NLT rekommenderar landstingen att använda Abraxane i 
enlighet med det avtal som företaget erbjuder. 

 

Gruppens bedömning 

Gruppen anser i enlighet med NLT-gruppens rekommendation att Abraxane i kombination 
med gemcitabin kan användas vid första linjens behandling av metastaserad pankreascancer 
efter att landstinget slutit av företaget (Celgene) erbjudet rabattavtal. Behandlingen bör 
reserveras till patienter i gott allmäntillstånd, ECOG grad 0 och 1, pga biverkningsriskerna. 
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